
Kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánunk olvasóinknak!

Szeretet
VVaallóósszzíínnûûlleegg  nneemm  ssookk  eemmbbeerr  éélltt,,  ééll  eezzeenn  aa  vviilláággoonn,,  aakkii  mméégg  ssoohhaa  nneemm
kkeerreesseetttt  mmaaggyyaarráázzaattookkaatt  aa  sszzeerreetteettrrõõll..  KKüüllöönnöösseenn,,  aammiikkoorr  aa  hhiiáánnyyáátt
éérreezzttee..  WWaassss  AAllbbeerrtt  ––  aa  mmaannaappssáágg  mmáárr  eeggyyrree  nnééppsszzeerrûûbbbb  íírróó,,  kkööllttõõ  ––,,
ssookkuunnkkhhoozz  hhaassoonnllóóaann,,  uuggyyaannccssaakk  eellttûûnnõõddöötttt  aa  kkaarrááccssoonnyyrróóll,,  mmoonndd--
vváánn::  aazz  eeggyyeettlleenn  nnaapp  aazz  éévvbbeenn,,  mmeellyy  hhiivvaattaalloossaann  iiss  aa  sszzeerreetteettéé..  DDoollggoo--
zzuunnkk,,  ggoonnddjjaaiinnkkkkaall  kküüsszzkkööddüünnkk  aa  ccéélljjaaiinnkkéérrtt  vvaakkuulláássiigg,,  ss  ccssuuppáánn  eeggyyeett--
lleenn  nnaapp  mmaarraadd  aa  sszzeerreetteettrree,,  aannnnaakk  iiss  ccssaakk  aazz  eessttééjjee..  PPeeddiigg  ffoorrddííttvvaa  lleenn--
nnee  aazz  iiggaazzii!!  HHaa  eeggéésszz  éévvbbeenn  aa  sszzeerreetteett  uurraallkkooddnnaa  aazz  eemmbbeerreekk  kköözzöötttt,,  ss
ccssaakk  eeggyyeettlleenn  nnaapp  mmaarraaddnnaa  mmiinnddeenn  mmáássrraa,,  aannnnaakk  iiss  eelléégg  lleennnnee  ccssaakk
aazz  eessttééjjee……

Szép gondolat ez, de mindenki tudja, hogy csak ködös álom vagy
rózsaszínû ábránd marad mindaddig, amíg nem élnek tökéletes em-
berek a földön. Márpedig nem élnek és nem is fognak. Ezért közelebb
maradunk a realitásokhoz – a szeretet lehetõségeit vizsgálva –, ha
olyannak fogadunk el mindenkit, amilyen. Kellõ empátiával észrevehet-
jük a környezetünkben élõk jóságát, szépségét, bölcsességét is, ami
szeretetre méltóvá teheti õket. S mivel kétoldalú dologról beszélünk,
óhatatlan, hogy aki sok szeretetet kap, viszonozni akarja, s ezzel egyre
jobban eltávolodik tõle a gonoszság.   

Visszatérve Wass Albert gondolataira: szerinte az esztendõ vége fe-
lé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonosz-
ság útja hova vezet. Ezért a sötétség minden este korábban szakad
alá, és minden reggel késõbb távozik, nagy hideget hozva ránk. S mi-
közben a sötétség uralma fojtogat bennünket, megijedünk, s eszünk-
be jut mindaz a sok rossz, amit egész évben elkövettünk. De szentes-
tén a Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni, egyszerre
mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az Úristen, ha aláte-
kint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a bennünk lévõ jó miatt a
bennünk lévõ rosszat…

Ne feledjük, hogy a költõ szerint a szeretetet nem lehet zsarolások-
kal kikövetelni, azt  ki kell érdemelni, harcolni kell érte. De megér min-
den küzdelmet, mert a szeretet erõ,  bizalom, s olyan csodálatos aján-
dék, amilyen egyetlen csomagban sem található a karácsonyfák alatt.
S valójában nem hangoztatni, hanem éreztetni kell, ha szeretünk vala-
kit, valakiket. Éreztetni a tetteinkkel, a figyelmünkkel, a gondoskodá-
sunkkal, ami beszédesebb minden szónál. 

A közeledõ újesztendõ felé tekintve pedig újra meg újra kívánjuk azt
mindannyian, Kedves Olvasóink, hogy legyen a felismerés éve! Amikor
végre minden magyar ráébred arra – a keresztény egyházak, a civil,
karitatív szervezetek tagjaihoz hasonlóan –, hogy amit csak önmagunk-
ért teszünk, az velünk együtt meghal. Amit viszont másokért, azt meg-
õrzi az idõ, míg emlékezésre méltó marad az emberiség.

KKoolloohh  EElleekk
fõszerkesztõ

A Karol Wojtyla Barátság Köz-
pont az ünnepek idején is terített
asztallal várja Kecskemét nehéz
sorsú családjait. Az önzetlen támo-
gatóknak köszönhetõen, az idén
december 24-tõl január elsejéig
(kilenc napig) a fõtéren felállított
sátorban, a szeretet asztalánál lát-
ják vendégül finom, kétfogásos
ebédre a rászorulókat. Az eddigi
hagyományt követve, a Wojtyla
Házba várják a sorsközösség tag-
jait december 24-én 9 órakor for-

ró virslibõl, kenyérbõl és meleg te-
ából álló finom reggelivel. 10 óra-
kor az SOS Gyermekfalu aprósá-
gai Szalainé Kállai Vera vezetésé-
vel varázsol karácsonyi hangulatot
a gondozottaknak, akik az ünnep-
ség után karácsonyi ajándékcso-
magot vehetnek át, amiket a
nagylelkû támogatók adományai-
ból állítottak össze a ház dolgozói,
önkéntesei. A város szegényeivel a
wojtylások idén is állítanak közös
karácsonyfát december 24-én a

fõtéri sátor közelében. A szeretet -
sátorban pedig ezen a napon, dél-
ben együtt köszöntik Jézus születé-
sét Lezsák Sándorral, a Magyar
Országgyûlés alelnökével, Sze-
mereyné Pataki Klaudia polgár-
mester asszonnyal és dr. Jeney
Gáborral, a kecskeméti fõplébá-
nia plébánosával. A hagyományos
pásztorjátékon korhû jelmezekben
és díszletekkel elevenítik fel a hitta-
nosok Jézus születésének történetét
a Ferences templomban decem-
ber 24-én 15 órakor. 

A Wojtyla Családhoz tartozó
Szenteste Alapítvány munkatársai
az idén huszonhatodik alkalom-
mal visznek névre szóló, személyes
karácsonyi ajándékot a dunave-
csei árvaházba, december 24-én.
A kuratórium tagjai – a jó hangu-

latú mûsor után – együtt töltik az
év legszebb estéjét a gyerekekkel. 

Advent idején, illetve kará-
csonykor és a két ünnep között a
katolikus, a református, a görög
katolikus, az evangélikus és az
adventista egyház képviselõivel,
valamint több neves közéleti sze-
mélyiséggel, illetve számos önzet-
len támogatóval osztják meg az
ünnep örömét közös ebédeken a
Wojtyla Ház sorsközösségének
tagjai.

December 27-én vasárnap este
17.30-kor a kecskeméti Szent
Miklós templomban rendezi meg
a hagyományos Szent János napi
boráldást a Porta Egyesület és a
Mathiász János Borrend, a város
és a megye borászainak közre-
mûködésével.

Wojtylások ünnepi készülődése

DDeecceemmbbeerr  1166--ttóóll  1188--iigg  aa  PPoorrttaa  KKöözzhhaasszznnúú  EEggyyeessüülleett  ééss  aa  SSzzeenntteessttee
AAllaappííttvváánnyy  iissmméétt  ffeelláállllííttjjaa  KKeeccsskkeemméétteenn,,  aa  BBaarrááttookk  tteemmpplloommaa  mmeelllleettttii
RRoommkkeerrttbbeenn  aazz  ÉÉllõõ  BBeettlleehheemmeett..  AA  hhaaggyyoommáánnyyookk  sszzeerriinntt  eelleevveennííttiikk
mmeegg  aa  bbiibblliiaaii  ttöörrttéénneetteett  kkoorrhhûû  rruuhháákkbbaa  ööllttöözzöötttt  sszzeerreeppllõõkkkkeell  ééss  áállllaa--
ttookkkkaall..  AA  bbeettlleehheemmii  jjáásszzooll  mmeelllléé  vváárrjjáákk  aazz  óóvvooddááss,,  iisskkoollááss  ccssooppoorrttoo--
kkaatt,,  éénneekkkkaarrookkaatt  ééss  mmááss  kkuullttuurráálliiss  ccssooppoorrttookkaatt,,  aakkiikk  üünnnneeppii  mmûûssoorruukk--
kkaall  sszzóórraakkoozzttaattjjáákk  aa  kkaarrááccssoonnyyii  ffoorrggaattaaggbbaann  nnéézzeellõõddõõkkeett..

Egyházi
évkönyv

Béke, kiengesztelõdés és irgalmas-
ság. – Ferenc pápa ezekre a fogal-
makra építette azt a szentbeszédét,
amely a Hit és élet címû, hagyomá-
nyos Bács-Kiskun megyei kalendári-
um 2016-os évi, új számának elsõ
lapjain olvasható. Az évkönyv ez al-
kalommal is válogatást ad dr. Bábel
Balázs érsek ez évi beszédeibõl, nyi-
latkozataiból. A lélek kapaszkodói,
Alföldi körkép, Egyházi oktatás címû
fejezetei több tucat település köz- és
hitéletébe enged betekintést térsé-
günkben. A kötetben jeles egyházi
eseményekrõl és közéleti személyi-
ségekrõl olvasható tudósítás, interjú. 

AA  kkaalleennddáárriiuumm  mmáárr  kkaapphhaattóó  
aa  pplléébbáánniiáákkoonn,,  aa  mmeeggyyeesszzéékkhheellyy  

KKoorrddaa  KKöönnyyvveessbboollttjjáábbaann  ééss  aa  WWoojjttyyllaa
HHáázzbbaann  ((TTeell..::  7766//550055--004411
ee--mmaaiill::  iinnffoo@@wwoojjttyyllaa..hhuu))

Élõ Betlehem
Kecskemét fõterén
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A köztársasági elnök felesége
az ünnepi eseményen szólt arról is,
hogy lelki megerõsítésre napjaink-
ban nagyon sok embernek van
szüksége. Rámutatott: a szentté
avatott pápa üzenetét komolyan
véve, a szegény családok étkezte-
tését, gondozását felvállaló barát-
ság központ megálmodóit áldoza-
tos munkájuk mellett, hitük is segí-
tett terveik valóra váltásában. Az
alapítók különleges intézményt
hoztak létre, melyet a humánum
és a közvetlen emberi gesztusok
jellemeznek.

Dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecs-
kemét érseke beszédében hangsú-
lyozta: a keresztény ember egyik
legfontosabb küldetése Isten irgal-

masságát hétköznapi tettekre for-
dítani. Emlékeztetett, hogy Ferenc
pápa idén meghirdette az irgal-
masság évét, itthon pedig Szent
Márton évet ül a keresztény egy-
ház. Majd Teréz anya szavaira em-
lékeztetve úgy fogalmazott, hogy
amit a Wojtyla Ház és az önzetle-
nül benne dolgozók adni képesek,
az csepp a tengerben, ám ha nem
volna, az a csepp is hiányozna a
tengerbõl. 

Roman Kowalski lengyel nagy-
követ köszöntõjében arra hívta fel
a figyelmet, hogy Karol Wojtylá-
nak egyénként és egyházfõként
egyaránt az ember volt a legfon-
tosabb, és ez a szemlélet a mai
zûrzavaros idõkben is iránymuta-

tó. A tiszteletére létrehozott és im-
már egy évtizede a szellemiségét
követõ kecskeméti intézmény pél-
dája mindenkit arra bíztat, hogy
ne féljünk jobb embernek lenni és
nagyobb hittel, elhivatottabban
segíteni másokon.

Farkas P. József, a központ ala-
pító-igazgatója az eseményen kö-
zölte: a jelenleg naponta 120 em-
ber étkezését is biztosító létesít-
mény lényegében segélyszervezet,
melynek legfõbb küldetése a kö-
zösségépítés, illetve a szegények
felkarolása. – Értékeket és lelkeket
igyekszünk menteni ezen a he-
lyen, mely egyszerre imaház, kul-
turális és rehabilitációs központ,
valamint közösségi tér – hangsú-
lyozta.

Az ünnepségen a résztvevõk
megkoszorúzták az épület elõtt II.
János Pál pápa mellszobrát és le-
leplezték az egyházfõ emléktáblá-
ját, melyen két, Karol Wojtylától
származó idézet is olvasható.

Herczegh Anita személyesen gratulált

Jubiláló Wojtyla Ház
HHaattaallmmaass  mmuunnkkáábbaa  vváággttaakk  bbeellee  ttíízz  éévvee  aa  kkeeccsskkeemmééttii  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  BBaa--
rrááttssáágg  KKöözzppoonntt  mmeeggáállmmooddóóii,,  aakkiikknneekk  ssiikkeerrüülltt  eeggyy  kküüllöönnlleeggeess  iinnttéézz--
mméénnyytt  llééttrreehhoozznnii  ––  mmoonnddttaa  aazz  iinnttéézzmméénnyy  ffeennnnáálllláássáánnaakk  ttiizzeeddiikk  éévvffoorrdduu--
llóójjáánn  rreennddeezzeetttt  ookkttóóbbeerrii  üünnnneeppssééggeenn  HHeerrcczzeegghh  AAnniittaa,,  aa  kköözzttáárrssaassáággii  eell--
nnöökk  ffeelleessééggee..  ––  DDee  ee  hháázz  kkeeccsskkeemmééttii  llééttrreehhoozzóóii  kköövveettttéékk  ééss  kköövveettiikk  aa
mmaaii  nnaappiigg  nnéévvaaddóójjuukk,,  KKaarrooll  WWoojjttyyllaa  ((aazzaazz  IIII..  JJáánnooss  PPááll  ppááppaa))  11997788--aass
üüzzeenneettéétt,,  aammii  ssookkaakk  lleellkkéétt  mmeeggéérriinntteettttee  aazzóóttaa  iiss::  „„NNee  fféélljjeetteekk!!””

Korábban már beszámolt la-
punk arról, hogy a Szenteste
Alapítvány 10 kerékpárt kapott
ajándékba a kecskeméti Wojty-
la Háztól, amiket a kiskunhalasi
Koliken Kft. ajánlott fel. A Szent-
este Alapítvány huszonhat éve
támogatja a dunavecsei árva-
házat, ezért most is a nehéz kö-
rülmények között élõ, gondos-
kodó szülõk nélkül nevelõdõ fi-
atalokra gondoltak aktivistáik.
Laub Miklós, a dunavecsei in-
tézmény igazgató-helyettese
szállító jármûvet kerített, és a
napokban átvette Farkasné
Pásztor Jolántól, az alapítvány
kuratóriumának tagjától a 10

gyerekkerékpárt. Otthon azon-
nal birtokba is vették az ajándé-
kot az árvaház lakói, vagyis

boldogan pattantak nyeregbe,
hogy kipróbálják a remek két-
kerekû járgányokat.

Ajándék kerékpárok

A kecskeméti Porta Egyesület
természetjáró csoportja és a
Wojtyla Ház önkéntesei
Mátraverebély-Szentkúton, illet-
ve Gödöllõn túráztak a közel-
múltban.

Démény Martin atya fogadta
a csoportot a szentkúti bazili-
kánál, majd a szentmise után
megismerkedhettek a kecske-
métiek a Mátra szépségeivel. A
bátrabbak egy 500 méteres
emelkedõn felmentek a reme-
tebarlanghoz, melyet a XIII.
századtól használtak lakások-
nak, a csapat másik fele pedig
felkereste a Szent László for-
rást, melynek történetét így
mesélte Martin atya: – Szent
László egy alkalommal a ku-
nok elõl egy hasadék felé me-
nekült, mely túl szélesnek bizo-
nyult. Szûz Máriához imádko-
zott, akinek segítségével a lova

akkorát tudott dobbantani és
ugrani, hogy átrepült a hasa-
dékon. Így menekült meg,
nyomában pedig egy forrás
fakadt, ami azóta sem apadt
ki. Egyébként az elmúlt évek-
ben Szentkút nagy változáso-
kon ment át. Létrehoztak itt
egy látogató központot, zarán-
dokszállásokat, éttermet épí-

tettek és gyönyörûen felújítot-
ták a szabadtéri oltárt (felvéte-
lünkön). 

Végül Gödöllõ felé vették az
irányt a kecskeméti kirándu-
lók, meg sem állva a Gras-
salkovich kastélyig, aminek
annak idején gyakori látogató-
ja volt Ferenc József és Erzsé-
bet királyné. A Sissi néven köz-
ismert Erzsébet felolvasónõje,
a kecskeméti származású és
kötõdésû Ferenczi Ida is gyak-
ran megfordult itt.

Mátra−túra

Ünnepi menü fáradtság nélkül

Bízza ránk a munka oroszlánrészét,
segítünk az ünnepet Igazi Ünneppé varázsolni!

RReennddeelljjee  mmeegg  ttõõllüünnkk  aazz  üünnnneeppii  aasszzttaalláárraa  sszzáánntt  éétteelleekkeett
ééss  mmii  eellkkéésszzííttjjüükk  ÖÖnnnneekk!!

ÍÍzzeellííttõõ  aajjáánnllaattuunnkkbbóóll  aazz  üünnnneeppii  aasszzttaallrraa::

Karácsonyi ételeink: Halászlé tésztával; Mizsei raguleves; 
Ropogós malacsült; Töltött bébi pulyka egészben; Toros töltött káposzta;

Karácsonyi bõségtál; Mákos és diós beigli

Várjuk megrendelését ddeecceemmbbeerr  1199--iigg, mert addig 
az elvinni kívánt karácsonyi ételekre 1100%%  kkeeddvveezzmméénnyytt  biztosítunk!

Békés, áldott karácsonyt és boldog új esztendõt 

kívánunk minden kedves vendégünknek!

KKéérrjjee  tteelljjeess  aajjáánnllaattuunnkkaatt  aa  kköövveettkkeezzõõ  eelléérrhheettõõssééggeekkeenn::
TTaannyyaaccssáárrddaa  KKfftt..

TTeell::  ++3366  7766//335566--001100  
ttaannyyaaccssaarrddaa@@ttaannyyaaccssaarrddaa..hhuu;;  

wwwwww..ttaannyyaaccssaarrddaa..hhuu
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A MagyarBrands díjas tészta-
gyártó és forgalmazó vállalat
több száz kilogramm tésztával
segíti a rászorulókat az adventi
idõszakban, csomagot küld
évente a nagyszalontai, Böjte
Csaba atya által vezetett Szent
Antal gyermekotthonba, valamint
két éve támogatja a kecskeméti
Wojtyla Ház Nonprofit Kft-t.

Tavaly csatlakoztak a Ma-
gyar Élelmiszerbank Egyesület
és az ENSZ Élelmezési és Me-
zõgazdasági Szervezete (FAO)
által indított Adománykonvoj-
hoz, amiben idén is részt vet-
tek. Több mint 30 tonna ado-
mányt és élelmiszer felajánlást
szállított a kamionokból álló

konvoj a rászoruló magyar csa-
ládoknak.

A Magyar Vöröskereszt javas-

lata alapján 1988-tól november
27-e a Véradók Napja Magyar-
országon. Idén ehhez kapcsolód-
va, együtt kezdeményezte, illetve
termék ajándékokkal támogatta

a Magyar Vöröskereszt szervezé-
sében zajló véradást a Família-
tészta Kft. és a Szarvasi Moz-

zarella Kft. Mindkét társaság ki-
emelten fontosnak tartja az
egészséges életmódot és a társa-
dalmi felelõsségvállalást, példa-
mutatásával szeretné elérni,
hogy más vállalatoknak is felhív-
ja a figyelmét arra, hogy vegye-
nek részt karitatív kezdeménye-
zésekben.

A Famíliatészta Kft. tevékeny-
ségét 100 százalékban magyar
családi vállalkozásként a tészta-
készítés tradícióira építve indítot-
ta el 1992-ben. A nagyipari pre-
cizitást és a hagyományos minõ-
séget, megjelenést ötvözõ cég a
régi idõk házi ízeit, formáit kínál-
ja kiváló magyar alapanyagok-
ból, mesterséges adalékanyagok
és tartósítószerek nélkül. A Famí-
liatészta négy termékével (leb-
bencs, sodort csigatészta, tarho-
nya, eperlevél) felvételt nyert a
mezõberényi, illetve a Békés
Megyei Értéktárba.

Karitatív Famíliatészta Kft.

Támogató, karitatív szervezetek tagjai gyûltek össze a napokban
Kecskemét fõterén. A segítõ közösségek évek óta megrendezik fo-
tós összeállításokkal, kiadványokkal demonstrált kezdeményezé-
seik, törekvéseik köztéri bemutatóját azzal a céllal, hogy erõsítsék
a város lakóiban az egymás iránt érzett felelõsséget, mert csak a
közösség iránti elkötelezettség, szeretet hozhatja meg valamen-
nyiünk személyes, egyéni boldogságát is. Ez alkalommal Engert
Jakabné városi képviselõ köszöntötte a megjelenteket, majd a he-
lyi segítõ szervezetek mutatkoztak be, többek között: a Kecskemé-
ti Jóléti Egyesület, a Magyar Máltai Szeretet Szolgálat, az Ölelõ
Kéz Alapítvány és a Karol Wojtyla Barátság Központ. A kiállított
életképeket sok arra járó megtekintette. Varga Brigitta, a Wojtyla
Ház munkatársa az irgalmasság évérõl és a házra váró feladatok-
ról beszélt az érdeklõdõ közönségnek.

Segítők főtéri bemutatkozása

MMáárraa  mmáárr  aa  rreennddsszzeerreesssséé  ééss  hhaaggyyoommáánnnnyyáá  vváálltt  ttáámmooggaattáássookk  mmeell--
lleetttt,,  aa  FFaammíílliiaattéésszzttaa  KKfftt..  sszzíívveesseenn  ccssaattllaakkoozziikk  mmiinnddeenn  oollyyaann  kkeezzddeemméé--
nnyyeezzéésshheezz,,  aammeellyy  aazz  ééhheezzééss  eelllleennii  kküüzzddeelleemm  jjeeggyyéébbeenn  zzaajjlliikk..  EEllkkööttee--
lleezzeetttt  hhíívvee  aa  sseeggííttssééggnnyyúújjttáássnnaakk,,  aa  vváállllaallaatt  rreennddsszzeerreesseenn  ttáámmooggaatt
eeggyyeessüülleetteekkeett,,  ccssaallááddsseeggííttõõ  sszzeerrvveezzeetteekkeett  ééss  ggyyeerrmmeekkootttthhoonnookkaatt  iiss..

A Katolikus Egyházban a követ-
kezõ esztendõ az Isteni Irgalmas-
ság Éve lesz, jelentette be a na-
pokban Ferenc pápa. – Errõl is
szólt hallgatóságának a minap
dr. Bábel Balázs, Kalocsa-Kecske-
mét érseke, a Karol Wojtyla Ba-
rátság Központban tett adventi
látogatása során. Hangsúlyozta:
csak akkor lesznek önzetlen, em-
bertársaikért élõ emberek, ha a
szeretet gyakorlása a közgondol-
kodásban megelõzi majd a karri-
ert, a pénzimádatot, a gazdasági
hasznot és harcot. Ez pedig hit
nélkül – a tapasztalatok szerint –
nem megy. Ha csak anyagi érde-
kek kötnek össze embereket, az
mindenképpen ütközéshez vezet
(még a testvérek is egymás ellen
fordulnak). Átfogó etikai alapok-
ra van szükség egész Európában,
ahol az igazság, a közjó és a
testvériség kell, hogy legyen a
követendõ útirány. 

– Az Isteni Irgalmasság Évé-
ben nagyobb odafigyelést, külö-
nös hangsúlyt kap a karitatív
gondolkodás – nyilatkozta la-
punknak a fõpásztor, a szegé-
nyek gondozását felvállaló intéz-
ményben tett kecskeméti látoga-
tását követõen.

––  DDee  aazz  iirrggaallmmaassssáággoott  ggyyaa--
kkoorroollvvaa,,  mmáárriiss  sszzeemmbbee  kkeellll  nnéézz--
nnii  eeggyy  óórriiáássii  pprroobblléémmáávvaall,,  aa
mmiiggrráánnsskkéérrddéésssseell..  

– Szinte beláthatatlan és
megjósolhatatlan, hogy mit hoz

a migráció tekintetében a jövõ,
annyira bonyolult és összetett
probléma ez. Amiben – mint ok
– benne van a nagy politikának
és a múltnak sok bûnös cseleke-
dete, háborúk indítása, ahogy a
gyarmatosítás is. Nehézzé teszi
a helyzetet, hogy
jelenleg Európa
képtelen egységes
és keresztény vá-
laszt adni az embe-
ri nyomorúságra,
ugyanakkor ott van
a reális félelem,
hogy a migráció
egyfajta megszál-
lást jelenthet, az
európai kultúrának
a tönkretételét és
egy kaotikus világ
kialakulásának le-
hetõségét idézheti
elõ. Nagy formátumú vezetõkre
lenne szükség, hogy egyszerre
biztosítsák az államok jogos és
törvényes védelmét, népeik bé-
kés életét és ugyanakkor legye-
nek szociális érzékûek a tényle-
ges rászorultakkal. A keresztény
ember az irgalmasság gyakor-
lásában nem lehet könnyen ki-
használható. Ezért egyre na-

gyobb szükség van a karitászra,
mint intézményre, mely tervsze-
rûen és okosan osztja szét a
meglévõ javakat. 

––  AAzz  eeggyyhháázzaakknnaakk  vvaannnnaakk  ssaa--
jjáátt  sszzeeggéénnyyeeii  aa  tteemmpplloommookk  ffaallaa--
iinn  bbeellüüll……  

– Sajnos ez igaz, és Szent Pál
apostol mondja, hogy legyünk
jók mindenkihez, különösen a
hittestvéreinkhez – mondta a fõ-
pásztor. – Vagyis elsõsorban
azokhoz kell jónak lennünk, akik
velünk vannak, mert mindenkin
a világon nem tudunk segíteni.
Nyilván, hogy elõször azok kap-
nak a segélybõl, akik egész kö-

zel állnak hozzánk. Egyszerû pél-
dával élve: ha valakinek az
édesanyja vagy az édesapja be-
teg, nem hanyagolhatja el õket
azért, mert másokon is segíteni
szeretne a bajban. A hittestvéri
kapcsolat is elsõbbséget jelent

olyanokkal szemben, akik távo-
labb állnak tõlünk. A sokféle ve-
tületû migránskérdésre sajnos
Európa sem tud jelenleg megol-
dást találni. Nekünk az egyház-
megyében, az újévben is a kör-
nyezetünkben élõket kell elsõsor-
ban segítenünk, a karitász által,
egyéni tettekkel. Éppen olyan kö-
zösségek példáját követve, ami-

lyen a Karol Wojtyla Barátság
Központ.

– MMeeggffiiggyyeellttüükk,,  hhooggyy  aa
wwoojjttyyllááss  ssoorrsskköözzöössssééggbbeenn  sseenn--
kkiittõõll  sseemm  kkéérrddeezzttee  mmeegg  ––  mmii--
kköözzbbeenn  aajjáánnddéékkookkaatt  iiss  oosszzttootttt
––,,  hhooggyy  mmiillyyeenn  vvaalllláássúú..

– A jó tettekkel
lehet apostolkod-
ni, még akkor is,
ha sokan számí-
tásból jönnek oda.
Arról ismerjenek
meg benneteket –
mondja az Úr Jé-
zus –, hogy szere-
titek egymást, és a
jó tetteitekkel di-
csõítsétek a Meny-
nyei Atyát!

––  MMiillyyeenn  nnaa--
ggyyoobbbb  rreennddeezz--
vvéénnyytt  sszzeerrvveezznneekk

aazz  IIsstteennii  IIrrggaallmmaassssáágg  ÉÉvvee  aallkkaall--
mmáábbóóll??

– Ez a harmincadik meghir-
detett szentéve egyházunknak.
Decemberben, a Szeplõtlen Fo-
gantatás Napján Kiskunfélegy-
házán nyitottuk meg fõegyház-
megyénkben az Isteni Irgalmas-
ság Évét, s utána felkerestük az
autista iskolát, kerékpárokkal

ajándékozva meg a gyereke-
ket. A nagy megnyitót itt tartjuk,
Kecskeméten, advent harmadik
vasárnapján, a társszékesegy-
házban. Aztán 2016-ban tart-
juk a Szent Márton emlékévet.
Tehát lesznek olyan programok,
amik majd közben válnak nyil-
vánossá.

––  MMoosstt  ffeejjeezzõõddöötttt  bbee  aa  ppüüssppöö--
kkii  kkoonnffeerreenncciiaa  ttééllii  üüllééssee..  EEzz  iiss
aaddhhaatt  sseeggííttssééggeett  aa  tteerrvveekkhheezz??

– Országos gyûjtéseket fog
elrendelni a Püspöki Kar, a Szí-
riában vagy Irakban maradt,
üldözött keresztények gyerekei-
nek. Persze azokat a menekült
családokat is támogatni kell,
akiket Európában ér az Isteni
Irgalmasság Éve. De aki azért
jött csupán, hogy magasabb
életszínvonalon éljen, az ne kí-
vánjon olyan segítséget, mint
akik üldözöttként menekültek
idáig, kifosztva mindenükbõl.

––  HHooll  ttaalláállkkoozzhhaattnnaakk  ÖÖnnnneell  aa
hhíívveekk  aazz  üünnnneeppeekkbbeenn??

– Megyek misét tartani bör-
tönbe, kórházba, árvaházba.
Karácsonykor Kalocsa templo-
maiban misézek, azután Kece-
len diakónusszentelést celebrá-
lok. A Szent Család ünnepén itt
leszek Kecskeméten, a búcsún,
majd részt veszek a Wojtyla-
sátornál, a fõtéri ételosztásban.
Vagyis sok helyszínen hirdethe-
tem, hogy az Úr nem halt meg,
velünk van...

Interjú dr. Bábel Balázs érsekkel

Az Isteni Irgalmasság Éve

Elhunyt Zoltán atya
November 23-án, hosszan tartó betegséget követõen, 75. életé-
vében elhunyt Fórián-Szabó Zoltán piarista szerzetes, tanár, a
kecskeméti Piarista Templom plébánosa.

Zoltán atya õsi kecskeméti családban született, tanulmányait a
hírös város Piarista Általános Iskolájában, majd a Piarista Gimná-
ziumban végezte. Érettségi után a Kalazantínum Piarista Hittudo-
mányi Fõiskola elvégzése mellett az Eötvös Lóránd Tudományegye-
tem Természettudományi Karának kémia-fizika tanári szakán szer-
zett diplomát 1968-ban. Az elõtte lévõ évben pappá szentelték.

Tanári pályáját a kecskeméti piaristáknál kezdte, majd a buda-
pestieknél folytatta, ahol 30 éven át tanított a rendi gimnázium-
ban. Nemcsak a tárgyi tudásukat fejlesztette diákjainak, hanem
igyekezett az életre, a férfias helytállásra nevelni õket. Tanári, ne-
velõi munkája mellett rendi feladatokat is kapott. Néhány évig a
Magyar Rendtartomány vezetõségében, hosszú ideig pedig a bu-
dapesti rendház fõnökeként is dolgozott. 

A rendszerváltás után a rend visszakapta intézményei nagy ré-
szét, felmerült az igény, hogy azokat fel kell újítani, sõt újat is kell
építeni. Ekkor a tanítást abbahagyva a megalakult Piarista Iskola-
építõ és Fenntartó Közhasznú Társaság ügyvezetõ igazgatója lett.
Szervezte, irányította a szegedi piarista iskola építését, a Duna-
parti nagy piarista épület déli részének felújítását, melyben a Sapi-
entia Hittudományi Fõiskola kapott helyet. Ebben a munkakörben
eltöltött hat év után nyugdíjba ment.

2003-ban Kecskemétre helyezték plébánosnak. Eddigi tevé-
kenységéhez képest új terület nyílt ki elõtte. A papság eddig is ré-
sze volt életének, most azonban ez került az elsõ helyre. Lelki ve-
zetõnek lenni egy igényes nagy hívõseregnél, nyugodtan mondhat-
juk, különlegesen szép és nehéz feladat, és Fórián-Szabó Zoltán
mindezt példaadóan végezte fokozatosan romló egészségi állapo-
ta ellenére.

Foglaljuk õt imáinkba, nyugodjék békében!

Kecskemét fõterén, meghitt törté-
nelmi és szakrális környezetben, a
magas mûvészi színvonalon ki-
alakított Szent Mihály Altemplom-
ban 1, 2, 3, 4, 5 személyes urna-
helyek bérelhetõk, 15, 30 és 90
évre. Az urnahely-bérlés nincs
vallási felekezethez kötve. 

Plébánia tel.: 76/497-025 
Ügyfélszolgálat: 30/976-3131

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

BBáábbeell  BBaalláázzss  éérrsseekk  ((bbaallrraa))  aaddvveennttii
llááttooggaattáássaa  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázzbbaann

AA  FFaammíílliiaattéésszzttaa  KKfftt..
rreennddsszzeerreess  ttáámmooggaattóójjaa  aa

kkeeccsskkeemmééttii  WWoojjttyyllaa  HH
áázznnaakk..  FFeellvvéétteellüünnkköönn  aazz
iinnttéézzmméénnyy  iiggaazzggaattóójjaa,,
FFaarrkkaass  PP..  JJóózzsseeff  ééss  aa

mmeezzõõbbeerréénnyyii  ccéégg  üüggyyvvee--
zzeettõõjjee,,  KKoovvááccss  LLaajjooss

((jjoobbbbrraa))  lláátthhaattóó



Január
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3
Újév, Fruzsina Ábel Genovéva

4 5 6 7 8 9 10
Titusz Simon Boldizsár Attila Gyöngyvér Marcell Melánia

11 12 13 14 15 16 17
Ágota Ernõ Veronika Bódog Lóránt Gusztáv Antal

18 19 20 21 22 23 24
Piroska Sára Fábián Ágnes Vince Zelma Timót

25 26 27 28 29 30 31
Pál Vanda Angelika Károly Adél Martina Marcella

Március
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5 6
Albin Lujza Kornélia Kázmér Adorján Leonóra

7 8 9 10 11 12 13
Tamás Zoltán Franciska Ildikó Szilárd Gergely Krisztián

14 15 16 17 18 19 20
Matild Nemzeti ü. Henrietta Gertrúd Sándor József Klaudia

21 22 23 24 25 26 27
Benedek Beáta Emõke Gábor Irén Emánuel Hajnalka

28 29 30 31
Gedeon Auguszta Zalán Árpád

Február
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5 6 7
Ignác Karolina Balázs Ráhel Ágota Dorottya Tódor

8 9 10 11 12 13 14
Aranka Abigél Elvira Bertold Lídia Ella Bálint 

15 16 17 18 19 20 21
Kolos Julianna, Lilla Donát Bernadett Zsuzsanna Aladár Eleonóra

22 23 24 25 26 27 28
Gerzson Alfréd Mátyás Géza Edina Ákos Elemér

29
Szökõnap

Április
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5
Hugó Áron Buda Izidor Húsvét

6 7 8 9 10 11 12
Húsvét Herman Dénes Ákos Zsolt Leó Gyula

13 14 15 16 17 18 19
Ida Tibor Anasztázia Bernadett Rudolf Andrea Emma

20 21 22 23 24 25 26
Tivadar Konrád Csilla Béla György Márk Ervin

27 28 29 30
Zita Valéria Péter Katailn 

Május
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3
Munka ü. Zsigmond Tímea

4 5 6 7 8 9 10
Mónika Györgyi Frida Gizella Mihály Gergely Ármin

11 12 13 14 15 16 17
Ferenc Pongrác Szervác Bonifác Zsófia Mózes Paszkál

18 19 20 21 22 23 24
Erika Ivó Bernát Konstantin Júlia Dezsõ Pünkösd

25 26 27 28 29 30 31
Pünkösd Fülöp Hella Emil Magdolna Janka Angéla

Június
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5 6 7
Tünde Anita Klotild Bulcsú Fatime Norbert Róbert

8 9 10 11 12 13 14
Medárd Félix Margit Barnabás Villõ Antal  Vazul

15 16 17 18 19 20 21
Jolán Jusztin Laura Arnold Gyárfás Rafael Alajos

22 23 24 25 26 27 28
Paulina Zoltán Iván Vilmos János László Levente

29 30
Péter Pál

Július
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5
Tihamér Ottó Kornél Ulrik Emese

6 7 8 9 10 11 12
Csaba Apollónia Ellák Lukrécia Amália Nóra Izabella

13 14 15 16 17 18 19
Jenõ Örs Henrik Valter Endre Frigyes Emília

20 21 22 23 24 25 26
Illés Dániel Magdolna Lenke Kinga Kristóf Anna

27 28 29 30 31
Olga Szabolcs Márta Judit Oszkár

Augusztus
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2
Boglárka Lehel

3 4 5 6 7 8 9
Hermina Domonkos Krisztina Berta Ibolya László Emõd

10 11 12 13 14 15 16
Lõrinc Zsuzsanna Klára Ipoly Marcell Mária Ábrahám

17 18 19 20 21 22 23
Jácint Ilona Huba Szt. István ü. Sámuel Menyhért Bence

24 23 26 27 28 29 30
Bertalan Lajos Izsó Gáspár Ágoston Beatrix Rózsa

31
Erika

Szeptember
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5 6
Egyed Rebeka Hilda Rozália Viktor Zakariás

7 8 9 10 11 12 13
Regina Mária Ádám Nikolett Teodóra Mária Kornél

14 15 16 17 18 19 20
Szeréna Enikõ Edit Zsófia Diána Vilhelmina Friderika

21 22 23 24 25 26 27
Máté Móric Tekla Gellért Eufrozina Jusztina Adalbert

28 29 30
Vencel Mihály Jeromos

Október
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4
Malvin Petra Helga Ferenc

5 6 7 8 9 10 11
Aurél Brúnó Amália Koppány Dénes Gedeon Brigitta

12 13 14 15 16 17 18
Miksa Kálmán Helén Teréz Gál Hedvig Lukács

19 20 21 22 23 24 25
Nándor Vendel Orsolya Elõd Nemzeti ü. Salamon Blanka

26 27 28 29 30 31
Dömötör Szabina Simon Nárcisz Alfonz Farkas

November
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1
Mindenszentek

2 3 4 5 6 7 8
Achilles Gyõzõ Károly Imre Lénárd Rezsõ Zsombor

9 10 11 12 13 14 15
Tivadar Réka Márton Jónás Szilvia Aliz Albert

16 17 18 19 20 21 22
Ödön Hortenzia Jenõ Erzsébet Jolán Olivér Cecília

23 24 25 26 27 28 29
Kelemen Hortenzia Katalin Virág Virgil Stefánia Taksony

30
András

December
Hétfõ Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Montag Dienstag Mittwach Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1 2 3 4 5 6
Elza Melinda Ferenc Borbála Vilma Miklós

7 8 9 10 11 12 13
Ambrus Mária Natália Judit Árpád Gabriella Luca

14 15 16 17 18 19 20
Szilárda Valér Etelka Lázár Auguszta Vida Teofil

21 22 23 24 25 26 27
Tamás Zénó Viktória Ádám Karácsony Karácsony János

28 29 30 31
Kamilla Tamás Dávid Szilveszter

ZÉTA−ADÓ
KÖNYVELÉSI ÉS 

ADÓTANÁCSADÓ KFT

Kecskemét,
Vágó u. 2-4.

Tel.: 76/502-081,
Fax: 76/418-721

ÉPÜLETGÉPÉSZETI KFT
Kecskemét, Margaréta u. 2. 

Tel.: 76/509-898  Fax: 76/509-897
Mobil: 30/9638-418

e-mail: sviagkft@sviagkft.hu

Teljes körû épületgépészeti 
szolgáltatások:

Vízellátás  Csatornázás Központifûtés
Gázellátás Klimatizálás, szellõzõ 
rendszerek szerelése Központi

porszívó Napenergia hasznosítás, 
hõvisszanyerés

Tervezés és kivitelezés, mûszaki 
ellenõrzés, mûszaki szaktanácsadás, 

kereskedelem.

D és B Kulcskirály Bt.
Kulcsmásolás, kulcsok, zárak, lakatok,

speciális kulcsok másolása.
Páncélszekrény-kulcsok,

autó- és motorkulcsok minden típushoz.
Immobiliser-es (chipes) kulcsok másolása.

Ha a chipes kulcsot elveszítette, akkor is készít 
az autóhoz indítógátlós kulcsot a Kulcskirály.

Autózárak összeprogramozása. 
Épületzárak, postaládák, kilincsek.

Kulcsok riasztókhoz. Lakatok. 
Zárbetétek és zárak javítása.

A már megszokott minõség jóval kedvezõbb áron.
Kecskemét, Budai u. 13. (a Piactérnél)

Tel.: 76/322-902, 20/9330-887
Nyitva: hétfõ: 7.45-12, kedd-péntek: 7.45-16.30, 

ebédszünet: 12.30-13, szombat: 7.45-11

2222000011116666

Sok boldogságot kí

KISSFUVAR KFT
Kecskemét

0630/9557−847

FUVARSZERVEZÉS ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁS 
NYERGES ÉS ÖNRAKODÓS

TEHERAUTÓKKAL
AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN

Kecskemét, Kisfái 214. 
Tel./fax: 76/379-433

e-mail: kissfuvar90@t-online.hu
www.kisfuvar90.hu



www.lenkeihidraulika.hu

L&L 
Hidraulika Bt.

Kecskemét, 
Matkói út 18.

Tel.: 06-76/416-584
Tel./fax: 06-76/507-706
Mobil: 06-20/944-0510

íván minden kedves olvasójának az

Minden típusú munkahenger
gyártását és javítását,
valamint megmunkáló

központra, 
CNC esztergagépekre 

bérmunkát
rövid határidõre vállalunk.

Mátyás Király Gyógyszertár

Tel./fax: 06-76/480-739, Tel.: 06-76/505-475
Nyitva: H-P: 7.00–20.00 Sz-V: 7.00–20.00, ünnepnap: 7.00–16.00
e-mail: magipharma@t-online.hu; www.matyaspatika.hu

Kecskemét, Szabadság tér 1.

� Törzskönyvezett, vényköteles és
vény nélkül kiadható gyógyszer-
készítmények

� Tápszerek, gyógytápszerek 
� Homeopátiás készítmények
� Kötszerek 
� Szérumok 
� Inzulin-készítmények 
� Szemcseppek 
� Gyógyászati segédeszközök
� Étrendkiegészítõk, bioinformációs

készítmények 
� Gyógytermékek
� Kozmetikai készítmények,

natúrkozmetikumok 

� Száj- és fogápolási termékek 
� Gyógyteák 
� Ásvány- és gyógyvizek 
� Diagnosztikai tesztek, 

terhességi tesztek és 
higiénés eszközök 

� Inkontinencia betétek 
� Csecsemõ- és babaápolási 

termékek, pelenkák
� Ragtapaszok, sebtapaszok
� Vérnyomás- és vércukorszintmérõk 
� Egészségügyi kiadványok, 

könyvek 
� Orvosi vényre felírt gyógyszerek

elkészítése 

Gömöri Szállítmányozási Kft.
KKeeccsskkeemméétt,,  ÚÚrriihheeggyy  4488..

TTeell..//ffaaxx::  7766//449966--889933,,  3300//99445533--993355
ee--mmaaiill::  ggoommoorrii..kkfftt@@tt--eemmaaiill..hhuu

�� nagytömegû billenõ fuvarozás 
�� tereprendezés �� földmunkák

�� parkoló- és útalapkészítés 
�� ipari létesítmények komplett földmunkái

�� ipari padló alatti ágyazatkészítés 
�� föld-, kõ-, kavicsszállítás a lakosság részére is

„Az Ételmentõ Szolgálat”

Kecskemét fõterén, meghitt történelmi és szakrális
környezetben, a magas mûvészi színvonalon kialakí-
tott Szent Mihály Altemplomban 1, 2, 3, 4, 5 szemé-
lyes urnahelyek bérelhetõk, 15, 30 és 90 évre. Az
urnahely-bérlés nincs vallási felekezethez kötve. 

Plébánia tel.: 76/497-025 
Ügyfélszolgálat: 30/976-3131

URNATEMETÕ 
a Barátok templomában

soron kívül vállalja
szakdolgozatok,

diplomadolgozatok bekötését
Kecskemét, Mária u. 7. 

Tel.: 76/320-747, 06-30/9856-882

Nyitva hétfõtõl péntekig: 7–15 óráig

e-mail: tarapcsik@gmail.com, www.tarapcsik.hu
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Az iskola folyamatosan részt
vesz és bekapcsolódik a város
és a közélet rendezvényeibe, és
már két éve a Karol Wojtyla Ba-

rátság Központ életébe is. A no-
vember végi jótékonysági bál
az õ kezdeményezésükre jött
létre, melynek megszervezését

Juhász József oktatási referens
vállalta. A hároméves mûködé-
sét ünneplõ Fókusz Iskola ün-
nepség keretében felajánlotta
az est bevételét a Wojtyla Ház
sorsközösségének. Ez a nemes
kezdeményezés példaértékû,
amiért az intézmény képviselõje
hálás szívvel mondott köszöne-
tet a felajánlás átadásakor Mik-
lós Endre igazgatónak (felvéte-
lünkön).

Fókuszban a wojtylások
AA  FFóókkuusszz  GGiimmnnáázziiuumm  ééss  SSzzaakkkkééppzzõõ  IIsskkoollaa  33  éévvvveell  eezzeellõõtttt  nnyyiittoottttaa  mmeegg
kkaappuuiitt  KKeeccsskkeemméétteenn..  AA  mmiisskkoollccii  sszzéékkhheellyyûû  iisskkoollaa  éérreettttssééggiizzeetttt  ffiiaattaallookk  ééss
ffeellnnõõtttteekk  sszzáámmáárraa  nnyyúújjtt  kküüllöönnbböözzõõ  áállllaammiillaagg  eelliissmmeerrtt  OOKKJJ--ss  sszzaakkkkééppee--
ssííttééssii  lleehheettõõssééggeekkeett..  AA  kkééppzzéésseeiikk  88  oosszzttáállyyooss  ééss  éérreettttssééggiirree  eeggyyaarráánntt
ééppüüllõõ  sszzaakkmmáákkaatt  aaddnnaakk..  MMaaggaass  sszziinntteenn  kkééppzzeetttt  sszzaakkéérrttõõ  ookkttaattóókkkkaall,,  iinn--
tteerraakkttíívv  mmuullttiimmééddiiááss  tteerrmmeekkbbeenn  ffoollyyiikk  aazz  ookkttaattááss,,  ééss  aazz  iiddeeggeenn  nnyyeellvvii
kkééppzzéésseekkrree  iiss  nnaaggyy  ggoonnddoott  ffoorrddííttaannaakk  aa  kkeezzddõõttõõll  aa  hhaallaaddóó  sszziinnttiigg..

A Kecskeméti Városszépítõ
Egyesület elnökeként, egyebek
mellett azt is szorgalmazza, hogy
a régi hagyományokon alapuló
kajszi termelés ismét népszerû le-
gyen a környékünkön. Ennek ér-
dekében az egyesület elõadásso-
rozatot szervezett az elmúlt idõ-
szakban neves elõadók, szakem-
berek közremûködésével, ame-
lyen az érdeklõdõk megismerhet-
ték e gyümölcs kultúrtörténetét,
feldolgozását, kereskedelmét, va-
lamint az újratelepítésének lehe-
tõségeit is. Október közepén pe-
dig – a Hírös Kertészek Egyesüle-
tének õszi, fõtéri rendezvényéhez
csatlakozva – több mint ezer kaj-
szibarack facsemetét osztott szét
az egyesület. Az óriási érdeklõdés
egyértelmûen igazolta, hogy a
városszépítõknek érdemes volt
felvállalniuk ezt a nemes ügyet is. 

A mûemlékvédelmi építész
szakmérnöki diplomával is ren-
delkezõ Király József kezdemé-
nyezésére a városszépítõ egyesü-
let évek óta elszántan munkálko-
dik azon, hogy a Kárpát-meden-
ce, s persze Kecskemét szecesszi-

ós épületeinek mûvészettörténeti
jelentõségére, megóvására, e ha-
gyomány ápolására széles kör-
ben felhívja a figyelmet. Augusz-
tusban – a TIT-tel karöltve – ismét
egy rangos szakmai tanácskozást
szerveztek a városszépítõk, ame-
lyen megfogalmazódott: Legyen
mostantól augusztus 27, a neves
építész, Lechner Ödön születés-
napja, a Kárpát-medencei sze-
cesszió napja. A sportélet területe-
in ugyancsak aktívan mozog Ki-
rály József, hiszen a belvárosban
harcmûvészeti központot mûköd-
tet, s mint a Magyar Nanbudo
Szövetség elnöke büszkén mesélt

lapunknak arról, hogy milyen
szép nemzetközi sikereket értek el
sportolóik – különösen a kecske-
métiek – ebben az évben. 

A közelmúltban kaptuk a hírt: A
Japán Külügyminisztérium 2015-
ös külügyminiszteri kitüntetését ez

alkalommal Király Józsefnek, a
Kecskemét-Aomori Baráti Kör tisz-
teletbeli elnökének adományozta.
A kecskeméti városatyának Ma-
gyarország japán nagykövete,
Õexc. Koszuge Dzunicsi nyújtotta
át ünnepélyes keretek között Kisi-
da Fumio külügyminiszter kitünte-
tését és ajándékát november 11-
én. Ezt a rangos elismerést olyan
személyeknek vagy csoportoknak
adományozzák, akik rendkívüli
mértékben hozzájárulnak Japán
és a külföldi országok közötti ba-
ráti kapcsolatok erõsítéséhez. Ki-
rály József a második hazánkban,
aki kiérdemelte ezt a díjat.

Kitüntették Király Józsefet 

Sikerekből nem volt hiány
KKiirráállyy  JJóózzsseeffrrõõll,,  aa  FFrreeee  LLiinnee  ÉÉppííttõõiippaarrii  KKfftt  üüggyyvveezzeettõõjjéérrõõll,,  KKeeccsskkeemméétt  öönn--
kkoorrmmáánnyyzzaattii  kkééppvviisseellõõjjéérrõõll  kköözziissmmeerrtt,,  hhooggyy  ttööbbbb  cciivviill  sszzeerrvveezzeett,,  mmeeggmmoozz--
dduullááss  aakkttíívv  kköözzrreemmûûkkööddõõjjee..  TTööbbbb  tteekkiinntteettbbeenn  iiss  eerreeddmméénnyyeessnneekk,,  ssiikkeerreess--
nneekk  mmoonnddhhaattjjaa  aa  mmoosstt  bbúúccssúúzzóó  eesszztteennddõõtt  aa  ssookkrrééttûû  kköözzéélleettii  sszzeerreepprree  vvááll--
llaallkkoozzóó  vváárroossaattyyaa..  MMiikköözzbbeenn  MMûûvvéésszz  KKáávvéézzóótt  mmûûkkööddtteett  aa  ttéérrsséégg  mmûûvvéésszzee--
ttii  éélleettéénneekk  ffeellppeezzssddííttéésséérree,,  ss  hhaavvoonnttaa  eellllááttooggaatt  aa  WWoojjttyyllaa  HHáázz  ssoorrsskköözzööss--
ssééggééhheezz,,  hhooggyy  mmeeggvveennddééggeelljjee  aazz  iinnttéézzmméénnyy  ggoonnddoozzoottttjjaaiitt..    
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A zenés produkciókat követõ-
en Mikulás Ferenc producer kö-
szöntötte az egybegyûlteket. A
Kriskó János vezette beszélgetés
messzirõl indult: mikor dõlt el,
hogy az építészi pályát választja
a könyvbemutató matiné ünne-
peltje. Aztán bekapcsolódott az
emlékidézésbe az egykori iskola-
társ, a szintén Ybl-díjas Koczor
György is. Borzák Tibor szerkesz-
tõ (felvételünkön jobbra) pedig a
könyvkészítés kulisszatitkaiba
avatta be a közönséget.

Az Örömvonalak címû könyv
nemcsak külalakjában, hanem
tartalmában is formabontó,
sokban különbözik a hasonló
albumoktól. Farkas Gábor
meglepõ õszinteséggel mesél
magáról az önéletrajzi ihletésû
írásaiban. Ugyanakkor a vaskos

kötet oktatási segédanyagnak is
kiváló. Már csak azért is, mert a
jeles építész sok fiatalt indított
útjára egyetemi oktatóként, és
mindig önzetlenül segített taná-
csaival a mûhelyébe sereglõ pá-
lyakezdõknek. Sokan nagyra
becsülik szívós következetessé-
gét, lokálpatriotizmusát, magas
szakmai tudását, érzékenységét,
emberségét.

Farkas Gábor utolérhetetlen
eleganciája, természetes lezser-
sége, csibészes mosolya révén
lehetne éppen egy Krúdy-regény
szereplõje is. Ám neki nem az
irodalomhoz, hanem a képzõ-
mûvészethez van köze. Színes és
fekete-fehér grafikáit „örömvo-
nalaknak” nevezi. Úgyhogy nem
is lehetett volna más címe a
könyvének...

Örömvonalak
Kecskeméten 31 milliárd forin-
tos beruházással félezer embert
foglalkoztató, lökhárítókat gyár-
tó üzemet épít az indiai Sam-
vardhana Motherson Group a
Mercedes Gyár közelében. Az új
ipari létesítmény alapkövét a
napokban tette le Vivek Chaand
Sehgal, az SMG elnöke és Szi-
jjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter, aláírva a megálla-
podást.

A 96 ezer négyzetméter nagy-
ságú területen épülõ beruházás-
hoz a magyar kormány 7,7 mil-
liárd forintnyi támogatást adott,
valamint nemzetgazdaságilag
kiemelt beruházássá minõsítette
– mondta el SSzziijjjjáárrttóó  PPéétteerr. In-
formációink szerint a gyár

2017-ben készül el, és a kezde-
ti idõszakban a Mercedes Kecs-
keméten készülõ egyik típusá-
hoz fognak lökhárítókat és hû-
tõrácsokat gyártani, naponta
körülbelül 5500 darabot. Érde-
kesség, hogy az indiai cég már

korábban együttmûködési meg-
állapodást kötött a Kecskeméti
Fõiskolával a duális mérnök-
képzésre.

TTiibboorrii  PPááll--LLeevveennttee, az SMR
Hungary kelet-európai és né-
metországi alelnöke beszédé-

ben köszönetet mondott az
SMG elnökének, munkatársai-
nak és Szijjártó Péter miniszter-
nek a közös munkáért, együtt-
mûködésért.

– Az elmúlt hét esztendõben
Kecskemét déli területe óriási fej-
lõdésen ment keresztül. Akkor
kukorica- és búzatáblák övezték,
most 10 ezer embernek biztosít
munkát ez a térség – hangsú-
lyozta beszédében SSzzeemmeerreeyynnéé
PPaattaakkii  KKllaauuddiiaa polgármester, aki
kijelentette: – Komoly szövetség
alakult ki a Magyar Kormány, a
város és a vállalatok között.

A rendezvényen beszédet
mondott még Rahul Chhabra,
India magyarországi nagyköve-
te is.

Félezernyi új munkahely

Nagy csodának lehetett része-
se a minap a kecskeméti
Wojtyla Ház sorsközössége. Az
intézmény fennállásának tíz-
éves évfordulója alkalmából,
egy Opel Corsa típusú gépko-
csit kaptak ajándékba a Katoli-
kus Egyház segítségével.

Az autó átvételét megelõzõ-
en, a barátság központ elõtt,
II. János Pál pápa szobránál
dr. Jeney Gábor plébános atya
felszentelte az ajándék gépko-
csit. Az Evangélikus Egyház

kecskeméti lelkésze, Kis János
pedig a gépkocsit használó
emberekre, a Wojtyla Ház csa-
ládjára adta áldását, majd kö-
vetkezett a mutatványa: A cso-
magtartót kinyitva a nap másik
ajándékának, a finom ebéd-
nek örülhettek a sorsközösség
tagjai.

Az ünneplés az ebédlõben
folytatódott, ahol két egyházi
énekkel és a két egyház ebéd
elõtti imáival dicsõítették az
Urat. 

Ajándék autóban ajándék ebéd

BBaarrááttaaii,,  kkoollllééggááii,,  iissmmeerrõõsseeii,,  ttiisszztteellõõii  kköörréébbeenn  ttaarrttoottttaa  mmeegg  kköönnyyvvbbee--
mmuuttaattóójjáátt  KKeeccsskkeemméétteenn,,  aa  zzssúúffoolláássiigg  mmeeggtteelltt  HHáárroomm  GGúúnnáárr  RReennddeezz--
vvéénnyytteerreemmbbeenn  FFaarrkkaass  GGáábboorr  YYbbll--ddííjjaass  ééppííttéésszz  ((ffeellvvéétteellüünnkköönn  bbaallrraa))..  AA
nnaappookkbbaann  jjeelleenntt  mmeegg  aazz  éélleettmmûûvvéétt  bbeemmuuttaattóó  eexxkklluuzzíívv,,  ÖÖrröömmvvoonnaallaakk
ccíímmûû  aallbbuumm..

Kiadó üzlethelyiségek és irodák

HIRDETMÉNY
Az alapítvány kuratóriuma a karácsonyi mûsorok helyét és idõpontját, illetve a karácsonyi ajándékokból

való részesedés lehetõségét az alábbiak szerint teszik közzé:
A karácsonyi mûsorok idõpontja Kecskeméten:

2015. december 16-18-ig a Barátok templom melletti Romkertben felállított betlehemi jászol elõtt 11-tõl
16 óráig gyerekek, kulturális csoportok adják elõ ünnepi mûsorukat.

2015. december 24-én 15 órakor pásztorjátékot adnak elõ a gyerekek a Barátok templomában.
Karácsonyi ajándékok:

Az alapítvány kuratóriuma a levélben beérkezett kérések alapján is adhat karácsonyi ajándékokat 
a rászorulóknak a rendelkezésére álló keretbõl.   

Bárkányi Ernõ kuratóriumi elnök

Csányi János krt. 14. (volt T-Com): 

Kecskemét fõterén, a Cifrapalota mellett
180 m2 alapterületû, teljes portálos ki-
alakítású, korszerû infrastruktúrával ren-
delkezõ (PC-kábelezés, központi klíma,
szünetmentes tápellátás hálózata) üzlet-
helyiség kiadó.

Rákóczi út 4. (volt Szigma áruház): 

Kecskemét felújított fõutcáján, a
Rákóczi úton, 647 m2+170 m2 pince
alapterületû, kiszolgáló helyiségeket is
magába foglaló, portálos kialakítású,
impozáns, többfunkciós tevékenységre
alkalmas üzlethelyiség kiadó.

Csányi János krt. 14. (KIK-FOR székház): 

Kecskemét város központjában, a KIK-FOR Kft.
székházában irodák bérelhetõk. A legkisebb bérbe
vehetõ egység 1 szint. Az irodaház jó mûszaki
állapotú, B kategóriás, összkomfortos, klímával ellá-
tott. Irodák bérbe kiadók.

Szenteste Alapítvány – Kecskemét Margaréta u. 13/B

Kecskemét, Munkácsy u. 19.
(a volt Kuti butikkal szemben)

Tel.: 76/48-58-68; 20/365-2109

25% kedvezményt* adunk 
az elméleti tanfolyamok árából!

* a kedvezmény akkor vehetõ igénybe, ha a tanuló 2015.
november 20–december 20. között iratkozik be iskolánkba, 

és a teljes tanfolyamot (elm. és gyak.) nálunk végzi.
* az akció további részleteirõl érdeklõdj elérhetõségeinken!

T Érdeklõdni a 30/37-17-258-as telefonszámon lehet.Iskolavezetõ: Sarkadi Zsolt
e-mail: carman1@t-online.hu
www.carmanautosiskola.hu

Kellemes karácsonyi ünnepeket és balesetmentes, 

boldog új esztendot kívánunk!

B kategóriás tanfolyamok indulnak:
január 4-én és 25-én 17 órakor

Ajándékozzon egy életre szóló tudást
szeretteinek, iskolánkban lehetõség van
névre szóló ajándékutalvány készítésére!

B/AM/A/C/CE ÁKÓ 125,81-/202,37/100,39/-%, VSM e. 51,3/23,33/85,71/69,57/-% gy. 48,39/-
/100/80/-%, KK176.134/40.000/103.800/171.676/100.000 Ft.
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A világ egyik legnagyobb és leg-
elismertebb design versenyén
Mechanical Insects címû plakát-
sorozatával a kecskeméti Borzák
Márton Red Dot: Best of the Best
díjat nyert a 2015-ös Red Dot
Awardon, Communication De-
sign kategóriában. A nemzetközi
zsûri a beérkezett 7451 nevezés
közül csak 81 kiemelkedõ mun-
kának ítélte oda a design minõ-
ségét elismerõ díjat.

A Mechanical Insects plakát-
sorozat arra reflektál, hogy mi
történne, ha a bogarak kihalná-
nak a Földrõl. Valamilyen szinten
függünk a bogaraktól, és ahogy
a technológia fejlõdik, valószínû-

leg mesterséges robotbogarak-
kal pótolnánk a kihalt fajokat. A
plakátokon ezeknek a jövõbeli
bogaraknak a tervrajzai látha-
tók, melyek körül érdekes és re-
leváns információk olvashatók. 

A tervezõ, Borzák Márton ter-
vezõgrafikus a kecskeméti Bá-
nyai Júlia Gimnáziumban vég-
zett, a Magyar Képzõmûvészeti
Egyetemen tanult, majd mester-
diplomáját a Royal Danish Acad-

emy of Fine Arts, School of De-
signban kapta meg, s azóta Kop-
penhágában él. Fõleg arculatok
és nyomtatott anyagok, könyvek
tervezésével foglalkozik. Elsõ Red
Dot díját édesapja, Borzák Tibor
P. S. – Titok a barguzini csontváz
körül címû könyve tervezéséért
kapta 2014-ben.

A díjátadó gálát Berlinben
tartották, ahol a Museum für
Kommunikationban kiállítás nyílt
az elismeréssel jutalmazott mun-
kákból. A Red Dot Design Award
a világ egyik legnagyobb design
megmérettetése, s a minõség
zálogaként lett nemzetközileg
elismert. 

A kecskeméti Borzák Márton sikere

Másodszor is Red Dot−díjas

A kilencvenes évek második
felében alig kétszázezren
hallgathatták Kecskemét rá-
dióját, az utóbbi években vi-
szont – saját frekvenciáik
beüzemelésével – mintegy
kétmillió emberhez szólnak.
Ami azt is jelenti, hogy a
Gong FM piacvezetõ a Du-
na-Tisza közén fogható
adók között, s az ország
harmadik legnagyobb ke-
reskedelmi rádiója ma már.
Ami minden szempontból
rendkívül jelentõs tény, s ezt
– a hallgatóik mellett – a

megyeszékhely vezetõi is ér-
tékelik. 

A közelmúltban jelent
meg a hír: A magyar nem-
zeti értékekrõl és hun-
garikumokról szóló törvény,
illetve az ezek gondozásáról
szóló kormányrendelet ér-
telmében, a Kecskeméti Te-
lepülési Értéktár Bizottság –
ezzel elismerve a Gong Rá-
dió húszéves értékteremtõ
munkásságát – a patinás
médiumot kecskeméti helyi
értékké nyilvánította 2015-
ben.

– Nekünk nagyon sokat
jelent a most kapott elisme-
rés, de tegyük hozzá: na-
gyon sok munkát, lemon-
dást követelt, hogy idáig el-
juthassunk – mondja a
Gong Rádió megálmodója
és ügyvezetõ igazgatója,
TTõõzzsséérr  JJuuddiitt. – Kezdetben
egy frekvencián szóltunk
Kecskeméten, most hét frek-
vencián és hét megyében
vagyunk hallhatóak. Sajnos
az országban nagyon sok
helyi rádió csõdbe ment, mi
viszont rendületlenül és

nagy hittel haladtunk elõre
az elmúlt két évtizedben.
Hála Isten, olyan emberek-
kel dolgoztam, dolgozom,
akikre büszke lehetek mind
szakmailag, mind emberi-
leg. A kollégáim tudják,
rám mindig számíthatnak,
ahogyan én is rájuk, mert
olyan a mi rádiónk, mint
egy kis család. Segítjük egy-
mást, kiállunk egymásért,
hiszen nagyon szép – és
szerencsére igen sikeres –
idõszakot éltünk meg
együtt.

Helyi érték lett a Gong Rádió
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– Mondanom sem kell, hogy
nagyon örültünk ennek az elisme-
résnek is, hiszen azt erõsítette meg
számunkra, hogy nem volt felesle-
ges az a rengeteg munka, amit az
elmúlt csaknem három évtizedben
– nem feledkezve meg a fejleszté-
sekrõl sem, – a minél színvonala-
sabb vendéglátás érdekében vé-
geztünk.

– A hétvégi szabadszedéses
ebédjeink olyan népszerûek, hogy
szeptembertõl a rendezvényhá-
zunk Picasso termében a hétköz-
napokon is kínálunk svédasztalos
étkezési lehetõséget, ahol 1200
forintért mindenki korlátlanul fo-
gyaszthat többféle levesbõl, fõétel-
bõl, salátából és desszertbõl fél ti-
zenkettõ és fél három között.
Ugyanitt, szombaton és vasárnap
továbbra is a szabadszedéses
ebédjeink exkluzív változatával
várjuk vendégeinket. 

– Most a közelgõ ünnepekre
koncentrálunk. Év végén szapo-
rodnak nálunk a céges rendezvé-

nyek, amikre az éttermünk és a
rendezvényházunk termei egy-
aránt kiváló lehetõséget kínálnak,
minden igényt kielégítõ szolgálta-
tásokkal – tudtuk meg Csizmadia
Lászlótól. – Aki az idén nálunk
akar szilveszterezni, azoknak
négyféle lehetõséget is kínálunk. A
rendezvényház báltermében tánc-
revüre várjuk az érdeklõdõket,
ahol egész este a Gemini zenekar
húzza a talpalávalót, a Picesso te-
remben pedig Dj Pénzes muzsikál.
Az éttermünkben a Basa duó ze-
nél, családias hangulatot vará-
zsolva. A Club Bellagioban diszkó
várja este tíztõl az évbúcsúztató fi-
atalokat.

Az étterem szilveszteri rendezvé-
nyére korlátozott számban még le-
het asztalt foglalni (76/483-611,
30/22-99-231). A Hotel Három
Gúnárban elfogadják a különbözõ
étkezési kártyákat és utalványokat.
Minderrõl bõvebb információk a
hhttttpp::////wwwwww..hhootteellhhaarroommgguunnaarr..hhuu//
honlapon találhatók!    

Hotel Három Gúnár 
Az év vendéglátói

AA  nnaappookkbbaann  üünnnneeppééllyyeess  kkeerreetteekk  kköözzöötttt  aaddttáákk  áátt  KKeeccsskkeemméétteenn  aazz  iiddeeii
BBááccss--KKiisskkuunn  MMeeggyyeeii  PPrríímmaa  DDííjjaakkaatt..  AA  rreennddeezzvvéénnyyeenn  kkiittüünntteettéésstt  vveehheetttteekk  áátt
aa  kkiieemmeellkkeeddõõ  tteelljjeessííttmméénnyytt  nnyyúújjttóó  vváállllaallkkoozzóókk::  AAzz  ÉÉvv  VVeennddééggllááttóó  VVáállllaallkkoo--
zzóójjaa  ccíímmeett  aa  kkeeccsskkeemmééttii  HHáárroomm  GGúúnnáárr  HHootteell  nnééggyy  ttuullaajjddoonnoossaa  kkaappttaa
mmeegg,,  aakkiikk  kköözzüüll  CCssiizzmmaaddiiaa  LLáásszzllóó,,  aa  nnééppsszzeerrûû  kkoommpplleexxuumm  éétttteerrmméénneekk  vvee--
zzeettõõjjee  ííggyy  nnyyiillaattkkoozzootttt  llaappuunnkknnaakk::

BBoorrzzáákk  MMáárrttoonn  ((kköözzééppeenn))  
aa  ddííjjááttaaddóó  ggáálláánn


